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K özgyűléseink.
Mint minden évben úgy ez idén is március 

és április hónapokban tartottuk meg szövetségünk 
és annak kötelékébe tartozó két egyesületünknek 
a M agyarországi Betegápolók és Ápolónők, vala
mint a M agyarországi Fürdőalkalmazottak O rszá
gos Szakegyesületének a beszámoló tisztújító köz
gyűléseit.

Közgyűléseink lefolyásáról sorrendben az 
alábbiakban számolunk be :

A  M agyarországi B etegápo lók  és Ápolónők  
O rszágos E gyesü le te  f. évi március 25-én tartotta 
meg közgyűlését, amelyen nagy szám ban vettek 
részt az egyesület tagjai. Dr. Rajnai Béla  orvos
elnök m egállapítva a határozatképességet nagy 
vonalakban vázolta az egyesület egy éves mun
kásságát, majd a közgyűlés egyhangú határozata 
alapján a múlt évi jegyzőkönyv felolvasásától el
tekintve, azt két taggal hitelesítette. Válfi F erenc  
felolvasta az egyesület évi mérlegét, amit a köz
gyűlés egyhangúlag vett tudomásul, a felolvasott 
jövő évi költségelőirányzattal együtt. D eák Mária 
titkár beszámolt az egyesület tagállományáról, az 
állásközvetítésről és levelezésről, majd Szieb en  
J ó zse f  főtitkár az egyesület szervezési munkáját 
ismertette és tagjainak gazdasági érdekeiért ki
fejteit munkájáról számolt be. A tilkári jelentéseket 
a közgyűlés egyhangúlag vette tudomásul. A be
számoló után a közgyűlés a régi vezetőségnek 
egyhangúlag m egadta a felmentvényt és kor- 
elnöknek S ze le  Jó zse f  kartársat választotta meg.

S ze le  Jó zse f elfoglalta a korelnöki széket 
megköszönve a megtiszteltetést, kérte a jelölő- 
bizottság m egválasztását.

A közgyűlés a  jelölő bizottság tagjainak m eg
választotta M éder Mária, Virág II. Júlia, Lázár  
Mihályné, N ovak Istvánná és Hallgató Gyula kar- 
társnőket és kartársat.

A jelölés m egejtése után a közgyűlés az 
alábbiak személyében ejtette meg a v á lasz tást: 
Elnök : dr. Rajnai Béla  orvos, a le lnökök : Balázs 
Flóra és M adari Sándor, fő titkár: Szieben  József, 
titkár: D eák Mária. E llenőrzőbizottságnak: S ze le  
József, P apdy Anlalné, Hallgató Gyula, Horváth 
Gyuláné és özv. Mátray Józsefné. Igazgatósági 
tagoknak: M éder Mária, Boray Józsefné, Válfy  
Ferenc, Virág II. Juliska, Tóth Gyuláné, Karvalits 
Eleonóra, Suba  ím réné, S o m o g yi Anna. N agy  
Józsefné, Jajcai Mária, Lázár Mihályné, T izedes  
János, Bell Vilma. Pótigazgatósági tag o k n ak : 
Sándor Lídia, R avasz Rózsi, H ercegh Antalné, 
Gáspár Á gnes, Vághy Ilona és Szunyogh Szeréna  
választattak meg.

A választás után felolvastatott R osenberg  
Sam uné  szül. Vida E rzsébet levele, melyben újból 
való visszavételét kérte. A kérelm et a közgyűlés 
egyhangúlag m agáévá tette és nevezeltet tagjai 
sorába visszavette. Varga Mária levele olvastatott 
fel, mely ugyancsak a tagok sorába leendő vissza
vételt kérelmezte. Amennyiben a vélemények m eg
oszlottak, az elnök szavazást rendelt el. A szavazás 
Varga Mária visszavétele ellen  döntött.

S zé k e ly  János fővárosi törvényhatósági tag, a 
szakegyesületek központi elnöke üdvözölte ezután 
a központ nevében a közgyűlést, majd ismertette 
azon munkát, amelyet az egészségügyi alkalm a
zóitok érdekében a fővárosnál kifejtett. Egyben 
arra kérte az uj vezetőséget, hogy ha bármely 
panasszal:, fordulnak az alkalmazottak a szövet
séghez és a panasz elintézéséhez seg ítségére  lesz 
szükség készségesen áll rendelkezésre. A köz
gyűlés nagy lelkesedéssel vette tudomásul S zé k e ly  
János fővárosi törvényhatósági tag  urnák az egész
ségügyi alkalmazottak érdekében kifejtett munkás
ságát.

Amennyiben a közgyűlés tárgysorozata ki
merült dr. Rajnai B éla  elnök az ülést bezárta.

A M agyarországi Fürdőalkalm azottak O rszá
gos S za keg yesü le le  f. évi április hó 10-én tartotta 
meg rendes évi beszám oló tisztújító közgyűlését. 
A közgyűlést N a g y  Pál elnök üdvözlő szavai nyi
tották meg, aki beszédében jelezte, hogy a szak- 
egyesület, mely immár 2ő-ik közgyűlését tartja a 
jövőben nagyobb mértékben kívánja m unkásságát 
az egyetem es fürdőmunkásság érdekében kifejteni, 
melyhez m egértést és együttmunkálkodását kéri 
minden fürdősnek és fürdősnőnek.

A közgyűlés a  múlt évi jegyzőkönyv felolva
sásától egyhangúan eltekintett melyet két taggal 
hitelesített. Gila F elenc  az évi m érleget terjesztette 
elő, amit a közgyűlés nagy m egelégedéssel vett 
tudomásul az évi költségelőirányzattal együtt.

F azekas M ihály a szakegyesület titkára 
tette meg jelentését a taglétszám , állásközvetítés és 
levelezésről, majd Szieb en  J ó zse f  főtitkár a  szer
vezési, gazdasági és ezzel kapcsolatos ügyekben 
kifejtett munkáról számolt be, amit a  közgyűlés 
egyhangúan vett tudomásul.

A jelentések m eghallgatása és hozzászólása 
után a közgyűlés a régi tisztikarnak m egadta a fel- 
mentvényt és korelnöknek B abay Józsefet válasz
totta meg.

B abay J ó zse f  a korelnöki széket elfoglalva, 
a közgyűlés a jelölőbizottságot választotta meg, 
melynek tagjai le ttek : Horog István, Jelinek Lajos, 
Pellák Sámuel, Kertész Károly, és Kajári István.
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A jelölés m egejtése elölt K ertész Károly  szó
lalt fel és kérte a közgyűlés azon tagjait, akik 
megválasztatnak, azt ha elfogadják, ne csak dísz
nek tartsák, hanem kötelességnek és a választmányi 
ülésen jelenjenek meg pontosan és a munkából 
vegyék ki a részüket. Ha ezt nem tudják bármely 
oknál fogva megtenni, akkor inkább ne vállaljanak 
tisztséget.

• A jelölés m egejtése után a tisztikart a vá
lasztmánnyal a következők személyében választotta 
meg a közgyűlés. Elnöknek dr. D alm ady Zoltán  egy. 
tanár urat, ügyvezető elnöknek N a g y  Pált, alel- 
nököknek K ertész Károlyt és Schm id t Józsefet, 
főtitkárnak Szieb en  Józsefek  A választm ányba vá
lasztattak : M oldován M iklós, B ugyáki Ferenc, 
F azekas Mihály, ffo llay János, Törő Ignác, Kiss 
István, N agy G ergely, D rexler Ferenc, M ichelfeil 
Gyula, C ecelka  Frigyes, Pellák S , M ellerszky  
Károly, K ö vecses  György, Gila Ferenc, telinek  
Lajos, liarlner Alajos, Vitkovits János, Varga  
József, Forog István és Onody lános. Pót-választ- 
mányí tagságra  m egválasztatott tiabay  József, 
F erm eczk i Ferenc, Tóth Mihály és S za b ó  Sándor.

Babay J ó zse f  korelnök üdvözölte Nagy Pál 
ügyv. elnököt és kívánta, hogy újból való m eg
választása alkalmával ugyanazzal a szorgalommal 
és kitartással munkálkodjon az egyesület kiépíté
sén, mind azt eddig is tette, majd á tad ta  helyét.

N agy Pál ügyv. elnök megköszönte a bizal
mat, a melyben részesült, kijelentvén, hogy a 
szakegyesületnek nem lehet más pr'ogrammja, 
mint eddig is volt. A képesítés kérdésének vég
leges rendezése és a fürdőmunkásságnak azon 
helyre való felemelése, amelyre hivatásánál fogva
joga van.

Beszéde alatt érkezett meg dr. D alm ady  
Zoltán  egy. tanár ur, a szakegyesület uj orvos
elnöke, akit a közgyűlés nagy lelkesedéssel foga
dott. N a g y  Pál üdvözölte és bejelentette, hogy a 
közgyűlés egyhangú bizalmából őt választotta el
nökéül a szakegyesület élére, mert úgy érezték, 
hogy orvos nélkül a szakegyesületünk lelke csonka.

Dr. D alm ady Zoltán  egy. tanár ur, m egkö
szönte a bizalmat és szerinte is a fürdőm unkásság 
ezen lépése, hogy a szakegyesület élére orvost 
választottak azt bizonyítja, hogy a fürdő-kultura 
kifejlődésével lépést kíván tartani. A m aga részé
ről szívesen veszi a személye iránt megnyilvánult 
bizalmat és a tisztséget elfogadja. Hiszi, hogy azon 
25 éves m unkásságát, melyet a balneológia terén 
eltöltött és azon ismereteit, a miket e téren szer
zett, hasznosan tudja majd a fürdőm unkásság 
javára is értékesíteni. Székfoglaló beszédében még 
kifejtette, hogy a fürdő-kultusz nagymérvű kifejlő
dése Budapestet fürdővárossá fejlesztette ki. 
A szakegyesület egyik legfőbb feladata, hogy a 
fejlődéssel lépést tudjon tartani. Ezt azzal érhetjük 
el, ha a fürdőmunkásság szaktudását olyan m agas 
nívóra emeljük, hogy az a képesítéssel méltó ke
retet nyerhessen. A jól képzett fürdőmunkásság 
azután joggal követelheti, hogy a gazdasági vi
szonyai, fizetései is méltányosak legyenek.

A székfoglaló beszéd után, dr. Zibolen Endre  
főgimnáziumi igazgató ur, a szakegyesületek köz
pontjának üdvözletét tolm ácsolta. Majd a szerve
zettség  fontosságát fejtegette és feltétlen m egértést 
és  együttm űködést jelölte meg alapfeltételnek.

S zie b e n  J ó zse f  főtitkár bejelenti, hogy a szö
vetség  választm ánya a lakbérek nagymérvű fel
em elése  miatt elhatározta, hogy a tagdíjat 50 fil

lérrel felemeli. Amennyiben a szövetség egyik 
alosztálya a  tagdíj em elését m agáévá tette, kéri a 
közgyűlést határozzon a tagdíj felemelése mellett. 
B ugyáki F. azon fürdősök nevében szól a fölemelés 
ellen akik egy héten csak három és félnapot dol
goznak és a felemelt tagdijat nem tudják m eg
fizetni. Jelinek Lajos nem osztja az előtte szóló 
álláspontját. Utalt arra, hogy azok, akik privát 
kezelésből élnek, ami elég ritkán akad, mégis 
megfizetik a felemelt tagdijat, sokkal könnyebben 
tudják azok, akik ha csak három félnapot is töl
tenek állásban, mert e mellett még privátjaik is 
vannak. A lehelből egyformán vegye ki mindenki 
a  részét, azért nem híve a többféle tagdíjnak. 
A közgyűlés e felszólalások után S zieb en  Jó zse f 
főtitkár indítványát a tagdíj em elésre vonatkozóan 
m agáévá tette.

A napirend kimerült és N a g y  Pál ügyv. elnök 
az ülést bezárta.

S z ö v e tsé g ü n k  k ö z g y ű lé se .
Szövetségünk tisztújító közgyűlését f. évi április hó 

24-én dr. Benárd Á g o st orvoselnök vezetése mellett 
ta rto tta  meg. Az elnök üdvözölte a szövetség kötelékébe 
tartozó alosztályok kiküldötteit és a szép szám ban meg
jelent szövetségi tagokat ,majd rám utato tt szövetségünk 
eredm ényesen végzett m unkájára, ami után m egállapí
totta, hogy az alapszabályok értelmében a közgyűlés ha
tározatképes. Az elnök javaslatára  a múlt évi jegyző

könyv felolvasása nem óhajta to tt; következett Szele Jó
zse f pénztáros évi mérlegének, m ajd az évi költségelő
irányzat felolvasása, amit a  m egjelentek nagy figyelem
mel hallgattak  meg. D eák M ária  titkár az állásközvetí
tésről, levelezésről és egyéb adm inisztratív m unkáról te tt 
szám szerű jelentést. Szieben József főtitkár a gazdasági 
és szervezési m unkájáról szám olt be szövetségünknek, 
valam int az O tthonunk egy évi működéséről. Jelentésé
nek m egtétele után kérte a közgyűléstől a tisztikar fel
m entését. H allgató G yula  számvizsgáló jelentette, hogy 
a pénztári könyveket átvizsgálta és azokat a legnagyobb
rendben találta.

A  közgyűlésen résztvevők nagy figyelemmel hall
gatták  meg a jelentéseket, amelyek a legnagyobb meg
elégedést váltották ki és am elyeknek m eghallgatása után 
a régi tisztikarnak a felm entvényt m egadták.

E zután  egyhangúlag N a g y  Pál választato tt meg 
korelnöknek, aki e tisztséget köszönettel fogadva, a 
jelölő bizottság tagjainak M éder M áriát, H allgató  G yu
lát, Somogyi A nnát, Kertész K árolyt és H orog Istvánt 
a jánlo tta. A  közgyűlés az aján lo ttakat egyhangúlag je
lölő bizottsági tagoknak választotta, kik elvonulva, kije
lölték az uj vezetőséget.

A  jelölő bizottság a ján la tára  a  következők szemé
lyében választato tt meg az uj vezetőség. Elnökül ismétel
ten dr. Benárd Á g o st társelnöknek dr. K rizs Á rpád, 
alelnököknek N a g y  Pál, Balázs Flóra és M adari Sándor; 
főtitkárnak Szieben Józsefet, titkárnak D eák M áriát és 
főpénztárosnak Szele Józsefet választotta meg a közgyű
lés. V álasztm ányi tagoknak választattak: Boray Jó- 
zsefné. Kovács Ferenc, idb. Virágli Júlia, P apdy A n 
ta lié , M éder Mária, ifj. V irág Júlia, Som ogyi A nna, 
Tóth  Balázs, Karvalits Eleonóra, özv. T óth  G yuláné. 
V á lfy  Ferenc, Görög Ferenc, Suba Imréné, Lázár M i-  
hályné. Barinka Józsefné, C zanik Lászlóné, Bell Vilma, 
E xner A d o lf né. Varga Júlia, Papp Zsuzsanna , N a g y  
Erzsébet. M átray Józsefné, C soknyai Ferencné, H orog  
István, Gila Ferenc, K ertész Károly, B ugyáki Ferenc. 
Törö Ignác, Ö nody János, H erm eczky Ferenc, Pellák 
Sámuel, Babay József, K övecses G yörgy, N a g y  Gergely,
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Schm idi József. Pótválasztm ányi tagoknak megválasz
tattak: Gianotti Mária, Zettlbacher Mária, Báthory Z su 
zsanna. Jaskó Ferenc, W arecha Erzsébet, H orváth Lídia, 
Vághy Ilona, Jelinek Lajos, H ollay János, Varga József 
és M oldován M iklós. Számvizsgáló bizottsági tagoknak 
választattak: H allgató Gyula, D inyér István, Jajczai M á 
ria, Fazekas M ihály, H artner Alajos.

A  választások után dr. Benárd Á g o st u r átvette az 
elnöki tisztét és a m egválasztott tiszttársai nevében is 
megköszönte a bizalmat, amivel a közgyűlés egyhangú
lag az uj tisztikart megtisztelte. Felszólalásában hangsú
lyozta, hogy nincs szüksége uj programmot adni, mert 
úgy neki, mint az újonnan m egválasztott tisztikarnak 
adva van a programmjuk. Tovább dolgozni azon az 
alapon, amelyen eddig is haladtunk, hogy munkánkkal 
úgy a szövetség, mint az egészségügyi alkalmazottak 
érdekeit az eddigieknél is hathatósabb eredménnyel tud
juk előbbre vinni.

Az elnök beszéde végeztével a szót á tad ta  Szieben 
József főtitkárnak, aki bejelentette, hogy a szövetség al
osztályai a viszonyok súlyosbodása következtében, a 
szövetség választm ányának azon javaslatát, hogy a tag
dijat 50 fillérr íl felemeljük, közgyűléseiken hatá- 
rozatilag m agukévá tették. Kérte a  szövetség köz
gyűlését, hogy az alosztályaink ezen határozatát erősítse 
meg. A közgyűlés a jelentést tudomásul vette és határo
z a t i ig  kimondotta, hogy a tagdijat 50 fillérrel felemelte. 
M ajd  a főtitkár rám utatott arra, hogy az egyes fürdők 
és kórházak személyzetének helyzete mind súlyosabb és 
tarthatatlanabbá válik és ha valaha, úgy ma még foko
zottabban van szükségünk, hogy minden erőnket össze- 
gyüjtsük és egym ást megértsük. T eljes erőnket kell latba 
vetni, hogy ezen igazságtalan bánásm ódot m egakadá
lyozzuk és ha a mi erőnk kevés volna úgy mindazokat, 
kik eddig is igaz szeretettel tám ogattak bajainkban, 
megkeressük és újabb tám ogatásukat kikérjük.

E zután Balázs Flóra alelnök az alapszabályaink 
egyes pontjainak alaki módosításáról számolt be a köz
gyűlésnek, amit egyhangúan vettek tudomásul.

M iután ezzel a közgyűlés napirendje kimerült, elnök 
az ülést bezárta.

Ismételt tagdíjem elés!
A szövetség mindkét szakosztályának választmányi 

ülésein nagy viták után a szöv. pénztáros, akinek ke
zein megy keresztül az összes bevétel, valamint a ki
adás is, előadása után 50 fillér pótdijat szavaztak meg 
szótöbbséggel és pedig úgy, hogy ha az olcsósági 
hullám bekövetkeznék, úgy a pótdijat leszállítják.

Ezen csekély emelés után nagyon sokan feljaj- 
dulnak és azt mondják: már megint emelés! Hát én 
az ilyeneknek azt mondhatom: a feljajdulás nem jogos 
és aki azt mondja az rosszul számol, vagy egyáltalán 
nem számol.

Próbáljuk meg a sokallott összeget összehason
lítani az 1902. évi tagdíjjal és az 1912. évi tagdíj 
vagyis pótdij emeléssel, mindjárt tisztába jövünk, 
hogy talán azt is mondhatnám : mi fizetjük az összes 
szakegyesületek között a legkisebb tagdijakat és a szö
vetség, vagy a szakosztályok ezért a legtöbbet adnak.

A Magyarországi Betegápolók és Ápolónők orsz. 
Egyesülete, mely most ülte meg 25 éves fennállásának 
emlékünnepét, 1902-ben alakult meg; az időben Buda
pesten volt 151 egyesület, a betegápolóké volt a 
152-dik, akkor is a sok egyesület közül csak ez volt, 
amelyik 1 K 50 fillér tagdijat szedett alapszabály sze
rint, vagyis l'/a aranykoronát, mert akkor úgy fizettek 
aranykoronában. Az aranykorona értéke 14.500 papir-

koronának felel meg, vagyis 1 havi tagdíj megfelelt 
21.750 papirkoronának.

Később amikor az egyesület nagyobbodott és az 
árak minden irányban emelkedtek, az akkori választ
mány látta, hogy a kiadást ugyan bírja fedezni a be
vételből, de oly összegben, mint amennyire egy egyesü
letnek feltétlen szüksége van, tartalékot nem bir gyűj
teni, igy felemelte fokonként 2 koronára a tagdijat, 
tehát lett 2 aranykorona, vagyis 29.COO papirkorona. 
Ezzel a tagdíjjal dolgozott az 1919-dik évig, amikor 
már nagyon szépen berendezett iroda állt rendelkezé
sünkre, volt tartalékösszeg elég szépen, sőt még hadi 
kölcsönt is tudtunk jegyezni a tartalékból 1

Sajnos ezen évek hosszú során át megtakarított 
vagyont a „minden a mienk“ korszak erőszakkal el
rabolta, vagyis kirabolta az egyesületet, ami kimond
hatatlan kárt okozott nekünk.

Tehát tudhatjuk azt, hogy a mostani tagdíj, amely 
legutóbb 10.000 papirkoronáról a pengő átszámításkor 
1 Pengőre emeltetett fel, ami 12.500 K tett ki, vagyis
17.500 papirkoronával kevesebb tagdijat fizettek, mint 
az 1919. évben, dacára annak, hogy az árak lakbér, 
villany, tüzelő stb., több mint 100%-kal emelkedtek és 
emelkednek sajnos ma is, igy tehát emelni kellett és 
kell is a tagdijakat az 1919. évi tagdijak nívójára.

Hogy most, hogy állunk az 50 fillér emeléssel, 
tessék számolni: 1 Pengő 12.50C K, 1 aranykorona
14.500 K, igy \y2 Pengő 18.750 papirkoronának felel 
meg, vagyis 11.750 papirkoronát pengőre átszámítva 
94 fillérrel fizetünk kevesebb tagdijat, mint fizettünk 
1919. év január havában.

Ezeknél fogva senki se csodálkozzék azon, hogy 
emelni kellett a tagsági dijat, mert hisz elvesztettük 
szerencsétlen hazánknak % részét, amivel elvesztettük 
tagjaink % részét is, akik a megszállott területre szo
rultak és velük nem bir a szövetség összeköttetést 
fentartani.

Azért mindenkinek meg kell egy ideig hozni az 
áldozatot a szövetség és a szakosztálya érdekében, 
mert azért nem tud a szövetség elég erős lenni, mert 
a tagsági és egyébb illetékek oly csekély színvonalon 
állanak, hogy az ellenségeinket az irigység öli azért, 
mert fent bírjuk tartani és tisztán állíthatjuk elé bár
kinek példának, azzal szemben, hogy vannak úgy
nevezett kicsiny és önérdekből élő alakulatok, ahol 
3, 4, 5 pengő a tagdíj és ha valami nagyobb kiadás 
jön, még sincs erre fedezet: tehát gyűjteni kell a ta
goktól, a mi bizony többre megy, mint a 4-szeri 
tagdíj. Szele .

Köszönetnyilvánitásunk.
Az alábbi sorokat azon alkalomból intézte egyesü

letünk V ass József dr. népj. miniszter ur ö n a g y  méltó
ságához, amidőn egyesületünk fővédnökségét elvállalta:

N agym éltóságu M iniszter Ur,
Kegyelm es Uram!

Legalázatosabban kérem, kegyeskedjék hivatásbeli 
elfoglaltságom ban mentségét látni annak, hogy úgy a 
magam, mint orsz. egyesületünk igazgatósága nevében 
csak ma fejezhetem ki leghálásabb köszönetünket azon 
magas és nagylelkű elhatározásáért, amellyel a 18. éve 
vezetésem alatt álló M agyarországi Betegápolók és 
Á polónők O rszágos Egyesülete  25 éves fennállása alkal
mából a múlt hó 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony 
napján lefolyt díszközgyűlésünknek ünnepies fényét 
nagybecsű leiratában emelni kegyes volt és amelyben 
orsz. egyesületünk fővédnöki tisztének kegyes elvállalá
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sáról és ahhoz az óhajtásunkhoz való hozzájárulásáról 
bennünket értesíteni méltóztatott. hogy nagyérdem ű ál
lam titkárját Scholtz Kornél dr. urat a védői tiszt elválla
lására felkérhessük.

M időn ezen, orsz. egyesületünk életében sorsdöntő 
jelentőségű magas elhatározásáért leghálásabb köszöne- 
tünket ez alkalommal is kifejezném, egyúttal ígérem, 
hogy legforróbb vágyam  és igyekvésem leend ezután is 
hazánk közegészségügye szolgálatában szerény vélemé
nyem szerint valóban életbevágó hivatást betöltő orsz. 
egyesületünket abban a messzire látó szellemben mind 
m agasabbra emelkedő szintre emelni, amire N agym éltó
ságod államférfiul vezető működésének minden jelentős 
pillanatában bennünket m egtanított.

Nagym éltóságod kegyes engedelmét kérem arra  is, 
hogy kötelező bemutatkozásunknak eleget teendő, orsz. 
egyesületünk 25 éves történetét dióhéjban vázoló emlék
iratunkat, valamint lapunk legutóbbi számát legmélyebb 
tiszteletemmel ide mellékelhessem.

N agym éltóságodnak magas jóindulatát továbbra is 
kérve, annak részünkről lehetőség szerint való kiérdem- 
lését ígérve.

maradtam
N agym éltóságodnak

Budapesten, 1927. április hó 13-án
legalázatosabb szolgája

Dr. Rajnai Béla 
orvos-elnök.

Egyesületünk köszönő soraira V ass József dr. népj. 
miniszter ur Ö nagym éltósága az alábbi sorokban vála
szolt:
37047/M .-1927. szám.

Budapest, 1927. április hó 20.
M . kir. népjóléti és m unkaügyi minisztérium.

M inister.
Tisztelt O rvos-Elnök Ur!

A vezetése alatt álló közhasznú Egyesület 25 éves 
fenállása alkalmából m egtartott díszközgyűlésen szívesek 
voltak rólam is megemlékezni, fogadja ezért őszinte kö
szönetéin kifejezését. M int az Egyesület fővédnöke min
denkor azon leszek, hogy annak humánus céljait és az 
ezen célok szolgálatában állók jogos igényeit a  lehető
séghez képest előrevigyem és támogassam.

V ass s. k.
Tekintetes

Dr. Rajnai Béla urnák,
a M agyarországi Betegápolók és Ápolónők O rsz. 

Egyesülete orvos-elnökének
Budapest.

Egyszersm ind jelentjük, hogy orvos-elnökünk 
Scholtz Kornél dr. állam titkár u r Öméltóságánál szemé
lyesen tisztelgett és á tad ta  igazgatóságunk nevében is 
védői tisztsége elvállalásáért hálás köszönetünket.

B etegápolók  hírei.
H ázasság.

Özv. D ihob Imréné ápolónő egyesületünk hű tagja 
ö r r i  Imrével f. évi április hó 10-én házasságot kötött. 
A z uj frigyhez kívánunk békés és tartós boldogságot.
Emlékiratunk.

Betegápoló egyesületünk 25 éves jubileuma alkal
mával emlékiratban örökítette meg 25 éves történetét. A 
kis füzet soraiban elénk tárja  az egyesületnek 
mindazon nehéz küzdelmét, amelyen a mai napig át 
kellett vergődnie. Aki egyesületünk tagjai közül még e 
füzetet nem szerezte be, az forduljon egyesületünk tit

kárságához V II., D ohány u. 74. I. em. 16. sz. alá, ahol 
az beszerezhető. V idéki tagjaink posta utján szerezhetik 
be, kettő (2) pengő beküldése ellenében. Szerezze be 
mielőbb mindenki az emlékiratot!
Halálozások.

Sípos Júlia 32 éves ápolónő, aki a Szent István kór
házban teljesített több éven át szolgálatot, f. évi április 
hó 10-én elhunyt. Az elhunyt nem természetes halállal 
múlt ki. Elhalálozását életének megrövidítéséhez nem
csak a betegápolással járó idegölő munka terhe érlelte, 
amit még el tudott volna viselni, mert egy ápolónőnek 
ezzel számolnia kell, hanem az a bizonyos rendszer, mely 
a betegápoláson kívül teszi próbára a székesfővárosi 
kórházainkban alkalmazott ápolónők amúgy is nagy 
mértékben igénybe vett idegeit, ad ta  kezébe a gyilkos 
mérget, mely ifjú életét kioltotta. Mi, akik osztoztunk —  
és ma fokozottabban osztozunk —  az ő sorsában tetem re 
hívjuk azokat, kik szívtelenségükkel és embergyülöletük- 
kel vagy talán csak meg nem értésükkel az öngyilkosság 
gondolatát ültetik a dolgozni szerető emberek leikébe. 
K álváriátjárt testvérünk emlékét, akinek temetésén nagy 
számban vettek részt kartársnői és egyesületünk 
nevében Szieben József főtitkár, kegyelettel őrizzük meg.
—  Özv. Baschtyr Béláné ápolónő, egyesületünk régi és 
hü tag ja  életének 45 éves korában f. évi március hó 
23 -án elhunyt. Tem etése f évi március 25-én d. u. volt 
a rákoskeresztúri temetőből, amelyen az O rsz. M unkás- 
P énztár tisztviselői és ápolói kara  —  ahol alkalm azás
ban volt —  nagy számban vett részt. —  H irsch Ignácné 
ápolónő egyesületünk tagja, hosszas szenvedés után el
hunyt. Tem etése f. évi március hó 29-én volt a rákos
keresztúri temetőből. —  Földi M ihá ly  ápoló egyesüle
tünk tagja  elhunyt. Tem etése f. évi április hó 12-én 
volt a rákoskeresztúri temető halo ttas házából. Az el
hunytakat egyesületünk nevében V á lfy  Ferenc igazgató- 
sági tagunk megható szavak kíséretében parentálta el. A 
két utóbbi elhunyt testvérünk a  Beteg- és Tem etkezési 
Ö nsegélyzőnknek is tagja  volt, melynek alapján az előirt 
temetkezési segélyt kiutaltuk. E lhunyt testvéreink nyu
godjanak békében! —  ö z v . Tóth  G yuláné  kartársnőnket
—  egyesületünk egyik agilis vezetőségi tagját —  édes
anyja f. évi április hó 12-én tö rtén t elhunytával fájdal
mas gyász érte. Testvérünk fájdalm as bánatában mind
annyian őszintén osztozunk.

Fiirdősök hirei.
Lapunk szerkesztő ség e  n evéb en  Rajnai Béla  

dr. orvos-elnök, e  hó 25-én szem élyesen  tiszte lgett 
fürdős-teslvéreink orsz. eg yesü le tének  újonnan 
m egválasztott kiváló orvos-elnöke, Dalmady Zoltán 
dr. eg ye tem i m. tanár ur lakásán, a ki! a b e teg 
ápolók testvér eg yesü le te  részérő l is a leg 
m élyebben  üdvözölt. Dalmady tanár ur szives  
szavakka l levélben köszön te  m e g  figyelm ünkéi. 
Uszómesteri tanfolyam

Felhívjuk mindazon fiirdős-testvéreinket, kik úszó- 
mesteri tanfolyamot végezni óhajtanak, jelentkez- 

éyi május 8-ig bezárólag titkárságunknál,
VII., Dohány u. 74,1. em. 16. sz. alatt.

Választmányi üléseink he lyszűke  miatt jövő  
szám unkban közöltéinek.
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